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1.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1
ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში -სისტემა).
1.2
სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7
აპრილის #9 ბრძანების ,,გამრტივებული შესყიდვის , გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.
1.3
გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და
ინფირმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის
უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.

1.4.დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ
თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.5.სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ან/და
ბეჭდდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.6.ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაშიც, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.8. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სისტემის მოდულის -,,კითხვა/პასუხი“ მეშვეობით.
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობა:
პირობა:
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თუშეთის მიმართულებით , ფრენების
განხორციელებისათვის საჭირო საჰაერო ხომალდის მახასიათიებლები და პირობები
- შვეულმფრენი-მი-8 ტიპის მსგავსი;
- ტრანსპორტირების სახე-შერეული(სამგზავრო-სატვირთო);
- ტვირთამწეობა-2000-2200კგ(პიროებიბდან გამომდინარე-სიმაღლე, მეტეო პირობები);
- დასაჯდომი მოედნის განთავსების სიმაღლე-3000 მეტრამდე;
- მგზავრთა რაოდენობა არანაკლებ (ეკიპაჟის გარდა)22 მგზავრისა და 20 კგ ბარგი
თითოეულზე;
- ფრენა/საათი -ათვლა იწარმოებს ძრავების გაშვებიდან გამორთვამდე;
-რეისი უნდა შესრულდეს წინასწარი შეკვეთით (24 საათით ადრე);
-ფრენების შესრულება უნდა მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში;
-განსახორციელებელი ფრენა/საათების საორიენტაციო რაოდენობაა 8:30 (რვა საათი და
ოცდაათი წუთი).
როგორც იურიდიული,
იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირების საყურადღებოდ!
საყურადღებოდ!
პრედენტენტმა , ელექტრონული სისტემის საშუალებით უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტაცია::
დოკუმენტაცია
_ დამადასტურებელი ინფორმაცია(
ინფორმაცია( წერილობითი
წერილობითი ს სახით)
სახით) იმის შესახებ,
შესახებ, რომ გამარჯვების
შემთხვევაში მომსახურება მოხდება ტექნიკური პირობის შესაბამისად;
შესაბამისად;
-რეკვიზიტები ,დანართი №1-ის შესაბამისად;
შესაბამისად;
-მონაცემთა ცხრილი დანართი №2-ის მიხედვით;
მიხედვით;
პრედენტენტტის მიერ,
მიერ, ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია დამოწმებული სახით
ბეჭედით
ჭედით)) უნდა აიტვირთოს ელ.
(ხელმოწერით და ბე
ჭედით
ელ.სისტემის საშუალებით.
საშუალებით.
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2.2 ანგარიშსწორების პირობები:
პირობები:
2.2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.2.2

ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.2.3 ანგარიშსწორება მოხდება მომსახურების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის
განმავლობაში.
2.2.4. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.4 დამატებითი ინფორმაცია ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირისაგან,
სატენდერო აპარატის წევრ მარიკა სააკაძისაგან T- 599- 857-854
ელ.ფოსტა: akhmeta.tenders@gmail.com
2.5. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.5.1რეკვიზიტები დანართი #1-ის შესაბამისად;

2.5.2. მონაცემთა ცხრილი ცხრილი დანართი #2- ის შესაბამისად;

2.5.3 დამადასტურებელი ინფორმაცია( წერილობითი ს სახით) იმის შესახებ, რომ გამარჯვების
შემთხვევაში მომსახურება მოხდება ტექნიკური პირობის შესაბამისად;
2.6 იმ შემთხვევაში თუ ტენდერი ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის
მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%20%-ზე მეტით დაბალია შსყიდვის ობიექტის
ობიექტის
სავარაუდო ღირებულებაზე,
ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში,
შემთხვევაში, მიმწოდებელმა
უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატური ან/
ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა კომპეტენტური,
კომპეტენტური, საექსპერტო ორგანოს მიერ გაცემული
დასკვნის საფუძველზე.
საფუძველზე.

შენიშვნა:
შენიშვნა:

პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს
ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული.
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დანართი 1

რეკვიზიტები:
რეკვიზიტები:

1

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა
და დასახელება

2

ხელმძღვანელის სახელი გვარი

3
4

პრეტენდენტის იურიდიული ან/
ფაქტიური მისამართი
საიდენტიფიკაციო კოდი

5

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი

6

ელექტრონული მისამართი

7

ბანკის დასახელება

8

ბანკის კოდი

9

ანგარიშსწორების ანგარიში

10

მომსახურების მიწოდების ადგილი და
ვადა
სატენდერო წინადადების ფასი

11

ხელმძღვანელი

/ხელმოწერა/
ხელმოწერა/
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დანართი 2
მონაცემთა ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____________________________

ვერტმფრე
ნის ტიპი
და
მოდელი

ტვირთამწე
ობა

დასაჯდომი
მოედნის
განთავსების
სიმაღლე

მგზავრთა
მაქსიმალური
რაოდენობა

ხელმძღვანელი

ბარგის წონა
თითოეულ
მგზავრზე (კგ)

1 ფრენა
საათის
ღირებულ
ება

შენიშვნა

/ხელმოწერა/
ხელმოწერა/
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proeqti
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SesaZloa dazustdes an daixvewos tenderSi
gamarjvebul pretendentTan xelSekrulebis gaformebis procesSi

x e l S e k r u l e b a
saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb #

erTis mxriv axmetis municipaliteti (შემდგომში ,,შემსყიდველი”) წარმოდგენილი gamgeblis
beqa baidauris saxiT da meores mxriv---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(შემდგომში ,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი
მისი დირექტორის –––––––––––– სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი
დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

ჩატარების
შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები
1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში _ „ხელშეკრულება“) _
შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც
ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ _ საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა
მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით
შესრულებისათვის.
1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს ან /და
მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6. „ტექნიკური დავალება“– სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც
დაეკვრება
ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს კლასიფიკატორის კოდი -60400000 საჰაერო

ტრანსპორტის მომსახურებები .
2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული saqonlis აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში,
რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს – ––––––––––––––––––––– ლარს.(dRg-s
CaTvliT)
3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
მომსახურების შესყიდვასთან და თანმდევი მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის
ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
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4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით
ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისი შუალედური სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის გაფორმებიდან
არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე
ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის
სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება
ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღებამიღება-ჩაბარების წესი
5.1. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა მიერ გაფორმებული სააანგარიშსწორებო
დოკუმენტაციის ხელმოწერის შემდეგ.

6. მხარეთა უფლება–
უფლება–მოვალეობები
6.1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების
ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
6.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მიწოდებული მომსახურების ხარისხსა და დროულობაზე.
6.3. შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების
სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში აუნაზღაუროს მას მოწოდებული მომსახურების
ღირებულება.
7. თანმდევი მომსახურება
7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობებით
გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან
და/ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.
7.2. თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება
8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს
შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.
8.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების,
აგრეთვე გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლს.
8.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების
ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
9.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ
ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
9.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების
პირობების
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შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით
შეატყობინოს მეორე
მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
9.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან
შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ”
საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. (3.08.2010 -N 5)
9.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების
დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
შემთხვევაში)
10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)
10.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი
გარანტია
გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს
მიმწოდებლის
მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.
(გარანტირების
მექანიზმის გამოყენება სავალდებულოა თუ შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება
აღემატება 200.000
ლარს და გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5
პროცენტს
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და არ უნდა იყოს 2 პროცენტზე ნაკლები). იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთა დადგომა
გამოიწვევს
მიმწოდებლისათვის გარანტიის დაუბრუნებლობას და აღნიშნულ გარემოებათა დადგომის გამო,
შემსყიდველისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით, საგარანტიო თანხის გამოყენების
წესი
განსაზღვრულია ხელშეკრულების პირობებში. (3.08.2010 N 5)
10.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ
შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების
უზრუნველყოფის
გარანტია.
10.3. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში
შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას
ხელშეკრულების
შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
11.1. დაუძლეველი ძალის პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები,
ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.1% ოდენობით.
11.2 თუ პირგასამტეხლოს მთლიანი ჯამი გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების5 %–
ს,
შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
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11.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.

12. დაუძლეველი ძალა
12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების
შეუსრულებლობით
გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის
ზეგავლენით.
აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
12.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი
ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე
მხარეს
მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ
გათავისუფლდება
ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;
12.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების
დასრულებისთანავე.
13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი
არაოფიციალური
მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ
შორის
ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და
მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის
გადაწყვეტის
მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ
ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
14. გამოყენებული სამართალი
14.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და
ინტერპრეტირებული
იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
15. ხელშეკრულების ენა
15.1. ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების
მეორე მხარე
არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლიარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის
მისაღებ
ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.
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16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
16.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და
მოქმედებს ...………………

შემსყიდველი:
შემსყიდველი:
axmetis municipaliteti
q.axmeta
ColoyaSvilis q.#49
ს/კოდი 224631165/
s/s,,liberTi bankis”axmetis filiali
ბ/კოდი: LBLBRTGE22
ა/ა GE67LB0120113462310000

მიმწოდებელი:
მიმწოდებელი:
-------------------------------------------__________________-------_____________________-s/kodi _____________------------------ბ/კოდი: _____________
Aა/ა -------------------------

axmetis municipalitetis gamgebელი
gamgebელი

ბექა ბაიდაური

__________________
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